
                                                                                         

 

 Terra Livre de Transgênicos e Sem  

Agrotóxicos 
Construindo o Projeto Popular e Soberano para a Agricultura 

11 a 14 de Julho de 2012 – Campus Universidade Estadual de Londrina    

 

    

Moção ao IAPAR Moção ao IAPAR Moção ao IAPAR Moção ao IAPAR ––––    Instituto Agronômico do Instituto Agronômico do Instituto Agronômico do Instituto Agronômico do 

ParanáParanáParanáParaná    
Nós, mais de 4 mil participantes da 11ª Jornada de Agroecologia, 

vindos de diferentes  regiões do Brasil e de outros países da América 

Latina e Caribe, reunidos na cidade de Londrina / Paraná – Brasil, 

entre os dias 11 e 14 de julho de 2012, reafirmamos nosso 

compromisso com a agroecologia, a memória do companheiro Keno e a 

conquista da área utilizada pela transnacional Syngenta para a 

produção de soja e milho transgênicos, no município de Santa Teresa 

do Oeste, destinada ao IAPAR como sua Unidade de Pesquisa 

nominada Valmir Mota de Oliveira – Keno, que lá jamais se pratique 

qualquer pesquisa envolvendo a utilização de agrotóxicos e 

transgênicos. 

A longa e árdua luta protagonizada pela Via Campesina e 

mundialmente reconhecida e apoiada por Organizações e Movimentos 

Sociais garantiu a conquista da área da Syngenta e gerou o 

compromisso do Estado do Paraná com as organizações camponesas 

que o IAPAR lá desenvolva pesquisas exclusivamente em bases 

agroecológicas priorizando a conservação, melhoramento participativo 

e multiplicação da agrobiodiversidade destinada à agricultura 

familiar-camponesa. 

 

Exigimos que a Unidade de Pesquisa Valmir Mota de Oliveira – Keno, 

administrada pelo IAPAR seja mantida: Livre de Transgênicos e Sem Livre de Transgênicos e Sem Livre de Transgênicos e Sem Livre de Transgênicos e Sem 

Agrotóxicos; Livre do Agronegócio e das Transnacionais; e Agrotóxicos; Livre do Agronegócio e das Transnacionais; e Agrotóxicos; Livre do Agronegócio e das Transnacionais; e Agrotóxicos; Livre do Agronegócio e das Transnacionais; e 

integralmente e exclusivamente para pesquisas agroecológicas a integralmente e exclusivamente para pesquisas agroecológicas a integralmente e exclusivamente para pesquisas agroecológicas a integralmente e exclusivamente para pesquisas agroecológicas a 

serviço da agricultura familiarserviço da agricultura familiarserviço da agricultura familiarserviço da agricultura familiar----camponesa.camponesa.camponesa.camponesa.    

    

Londrina, Paraná, Brasil, 14 de julho de 2012. 

Plenária da 11ª Jornada de Agroecologia 


